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REDAKTØRERNE:

ERIK LAURSEN, cand.scient.soc., er professor ved Institut for 
Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Erik har forsket og pub-
liceret inden for området uddannelse, læring og organisations-
udvikling. Han har endvidere skrevet artikler og bøger inden for 
områderne klassisk og moderne sociologi, socialpsykologi, pæda-
gogik og forskningsmetode. Et centralt tema i hans aktuelle forsk-
ning er implementering af viden og kompetencer i organisatio-
ner.

NIKOLAJ STEGEAGER, cand.psych., ph.d., er lektor i voksen-
uddannelse og organisatorisk læring ved Institut for Læring og 
Filosofi, Aalborg Universitet. Hans forskning beskæftiger sig 
bredt med efter-/videreuddannelsesområdet i såvel formelt regi 
i form af tilrettelagte undervisningsforløb som i mere uformelle 
sammenhænge som eksempelvis oplæring og træning på arbejds-
pladsen. Nikolaj har publiceret en række bøger, artikler og bog-
kapitler, der fokuserer på voksnes læring og sammenhæng mellem 
voksenuddannelse og forbedring af organisatorisk praksis.

ØVRIGE BIDRAGSYDERE:

SØREN FRIMANN, cand.mag., ph.d., er lektor ved Institut for 
Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Her forsker han i ledelses- 
og organisationsudvikling samt organisatorisk læring. Han er under-
viser og studiekoordinator på masteruddannelsen i ledelses- og 
organisationspsykologi og underviser på flere andre masterud-
dannelser, bl.a. master i organisatorisk coaching og master i offent-
lig ledelse. Søren har endvidere arbejdet på kommunikationsud-
dannelsen ved Aalborg Universitet i en længere årrække. Aktuelt 
beskæftiger han sig med forskning og udvikling af faglig pædago-
gisk ledelse på 41 danske gymnasier og erhvervsskoler.

ANJA O. THOMASSEN, cand.merc., ph.d., er lektor i organi-
satorisk læring ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Univer-
sitet. Hun har særligt beskæftiget sig med forskellige typer af 
samarbejdsformer mellem universiteter og organisationer – eksem-
pelvis praksisnær kompetenceudvikling. Gennem en årrække har 
Anja undervist på flere forskellige masteruddannelser inden for 
ledelsesudvikling, forandringsledelse og organisatoriske lærepro-
cesser, hvilket har lagt grundstenen til hendes interesse for, 
hvorledes der kan arbejdes med at etablere frugtbare læreproces-
ser i feltet mellem masteruddannelse og organisatorisk praksis.

SØREN WILLERT, mag.art. (psych.), er lektor emeritus i orga-
nisationskonsultation og coaching ved Institut for Læring og 
Filosofi, Aalborg Universitet. Hér har han bl.a. været ideudvikler, 
programkoordinator og underviser i forhold til instituttets master-
programmer. Fra 1968-2006 arbejdede Søren ved Psykologisk 
Institut på Aarhus Universitet, hvor han forsknings- og undervis-
ningsmæssigt var særligt optaget af psykologpraksis i dens mange 
vari anter: psykoterapi, konsulentarbejde, supervision, evaluering m.m.

Uddannelse er ikke noget, du får, men noget, du tager. Det kræver plan-
lægning, engagement, samarbejde og en vilje til gensidig forpligtelse.

GOD VIDEREUDDANNELSE sætter fokus på en række væsentlige 
temaer, som du må forholde dig til for at få et godt udbytte af et videre-
uddannelsesforløb. Bogen giver svar på spørgsmål som:

• Hvordan lærer jeg bedst?
• Hvordan bruger jeg mine erfaringer fra mit arbejdsliv til at fremme

min læring?
• Hvordan kan det, jeg lærer på uddannelsen, få liv uden for under-

visningslokalet?
• Skal jeg involvere min arbejdsplads i mit uddannelsesforløb – og i

givet fald hvordan?
• Hvordan finder jeg den passende balance mellem arbejde, uddannelse

og privatliv?

På denne vis giver bogen indsigt i alle de forhold og processer, der ikke 
står noget om i studieordninger eller undervisningsplaner, men som har 
stor betydning for det udbytte, du får af studiet, og for de læringspro-
cesser, du går igennem som studerende.

Bogen kan læses, inden du begynder på en HD-, diplom- eller master-
uddannelse, eller bruges i forbindelse med et introduktionsforløb på 
sådanne uddannelser. Den kan ligeledes læses i slutningen af et uddan-
nelsesforløb med henblik på at evaluere din læring gennem uddannelsen 
og sikre, at denne læring ikke forsvinder i den daglige travlhed, når 
uddannelsen stopper. Eller den kan konsulteres undervejs i studiet, 
når du har brug for at reflektere over, hvordan du får det hele til at 
hænge sammen og give værdi.
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